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Эхын үйлэ 

Аюулаар занаһан дайнда 

Абань эрэшүүлтэй мордоо һэн, 

Эрхэхэн ганса хүбүүниинь 

Эсэгэеэ хараһаар үлөө һэн. 

Олон үдэрнүүд  үнгэржэ, 

Yхэлтэ тэрэ тэмсэлэй 

Yзүүр захань харагданагүй. 

Эжынь абынь дурдана. 

Эльгэ зүрхэеэ үбдэхөөнэ. 

Бэшэлгэ хүлеэһэн зандаа 

Бэеэ барижа хүсэлнэ, 

Бүгэдэнтэйл адли ажаллана. 

“Дайсанаа дараха дүтэлнэбди 

Дохижо тандаа бусахабди”,- 

Этигэл дүүрэн смс-нүүдые 

Эльгээдэг һэн нүхэрынь. 

Байн байтараа юундэшьеб 

Бэшэлгэнүүд ерэхээ болишобо. 

Удаан хүлеэгдэһэн мэдээн 

Уйдхар асарха үйлэтэйл... 

Орилон эхэнэр гэгэжэ, 

Орон дээрээ унаба. 

Хэдыш хүлеэгээ-бусаагүйл, 

Хэдыш уйлаа – ерээгүйл, 

Аюулта дайнһаа теэд 

Абань эрьехэ хубигүйл. 

Дулаахан сагууд эрьежэ, 

Дуулана шубууд мүнхын дуу. 

Теэдшье хаанашьеб унаһан хүбүүн 

Тэхэрижэ нүхэртөө ерээгүйл... 

Хүнэй хүбүүдээр наадаһан,  

Хүүрэй дошоор обойһон, 

Эхэнэрэй нѐлбоһоор уйлаhан 

Эхи захагүй аласалдаан. 

Хамагһаа ухаатай хүнүүд 

Хамтадаа нэгэдэн хэлсэжэ, 

Эбэй наада мандуулхаа 

Эгээ яаранагүй, яанаб даа? 

Эхын үйлые хүнгэлэн, 

Эрын сэдьхэл сэдьхэжэ, 

Нарата энэ юртэмсэдэ 

Найрамдал мандуулха хүбүүн 

Олдохоо, юрэдөө, яана гээшэб? 

Ом-ма-ни-бадмэ-хум! 



 

 

 

Эшэгэн 

Yшөө ѐдогор эбэргүй аад,          

Yзэлсэхэ хүсэеэ һанаатайб.    

Һахал юугээ ургаагүй аад, 

Һаахаруу гээшэнь гайхалтай. 

Шадал хүсэтэй болоогүй аад, 

Шүргөөд мүргэхэ хүсэлтэй, 

Убайшгүй һаань, эшэгэндээ 

Угаа ехэ дуратайб даа. 

 

 

Сагаан һарамнай заларбал 

Сагаан һарамнай заларбал, 

Сагаан эдеэн дэлгэрээ.                                 

Yнеэд, хашарагууд түлжэбэл, 

Yрмэ, зөөхэй элбэгжээ. 

      Буряад, монгол араднай, 

      Бурханаа тахижа дэлгээгыт. 

      Сагаан эдеэнэй дээжые 

      Сасажа тэнгэридээ үргыт. 

Буряад хубсаһаа үмдытэ, 

Бурхан багшадаа һүгэдытэ. 

Аха, нүхэдөө хүндэлытэ, 

Айлшалжа ошоод, золгыта. 

        Yндэр наһа наһалыта, 

        Yбгэн буурал баабайнар! 

        Һайхан жаргал эдлытэ, 

        Һаншаг сагаан эжынэр! 

Улаан шаргал нараяа 

Угтаад ходол бодыта. 

Олон тоото ашанараараа 

Омогорхон жаргажа һуугыта. 

       Хоолойдоо хон гэхэ 

       Ханяадагүй ябагты, 

       Ута наһа наһалагты, 

       Удаан жаргал эдлэгты. 

Монгол, буряад угсаатан, 

Морин һүлдөө гоѐогыт. 

Хазаар, хударга, эмээлынь 

Хүрэл мүнгөөр шэмэглыт. 

       Ардаг зээрдэ моринойнгоо  

       Һамбай һүүлынь уяыта. 

       Соохор хурдан хүлэгэйнгөө 

      Солынь үргэн дуудыта. 

Сагаан һарамнай морилжо, 

Сагаан эдеэн дэлгэрһээр. 

Сагаалжа булта найрлаял, 

Сагаан сэдьхэл сэдьхэел! 

 

 

 



 

 

Арбан хоёр жэлэй магтаал 

 

Арбан хоѐр жэл                 

Түрүүлжэ гарадаг 

Ама сагаахан  

Хулганал даа. 

          Сагаан һү үгэдэг, 

          Хөөрхэн тугалтай, 

          Эзэндээ хайратай 

          Yхэр даа. 

Тайгын модондо 

Гэшхэлжэ ябадаг 

Алагхан эреэн 

Бар даа. 

         Yбэл болоходо сагаан, 

         Зун болоходо, 

         Боро болохо 

         Туулайл даа. 

Агаар тэнгэри нютагтай 

Бороо оруулдаг 

Боро, халзан 

Луул даа. 

           Хабсагайн оѐороор 

           Мүлхин ябадаг 

           Метр утахан 

           Могойл даа. 

Хүнэй зөөри зөөдэг 

Хабтагар томо, 

Хатуу туруутай  

Морин лэ даа. 

         Сагаан нооһотой, 

         Суутайханаар маарадаг, 

         Хөөрхэн хурьгатай 

         Хонин даа. 

Халуун ороной 

Модонһоо модон дээрэ 

Хүхюухэнээр собхордог  

Утахан һүүлтэй 

Бишэн даа. 

        Yүрэй сайхада 

        Донгодон байдаг, 

        Yндэгэ үгэдэг 

         Тахяал даа. 

Айлшанай ерэхэдэ 

Yрдин байжа хусадаг 

Хон-хон дуутай 

Нохойл даа. 

        Газаахануур ябадаг 

        Хуур-хуур дуутай, 

        Хурсахан шүдэтэй гахайл даа. 

 

 



 

 

 

Байгал далай 

Суута далайн эрьедэ 

Сарюун зунаар айлшалааб.                      

Буряад нютагаа шэмэглэһэн 

Буурал Байгалдаа дурлааб. 

Торгон һайхан байгаалиин 

Түүхэ домог һануулаа. 

Тунгалаг сэбэр уһаараа 

Түрхин сүршэн ундалуулаа. 

Угаа олон голнуудшни 

Урилдан шамдаа яараал даа. 

Хүсэндэш хүсэ нэмээжэ, 

Хүүелдэн эбхэрэн дуулалдаа. 

Эрхэ сэбэр Ангаршни 

Эсэгэ буурал шамһаан 

Зүбшөөл абажа уяраад, 

Заяагаа бэдэрээл шамдаад. 

 

 

Гурбан нүхэд 

Минии сугтаа һурадаг,                       

Минии сугтаа наададаг, 

Минии сугтаа нүхэсэдэг 

Минии дүтын нүхэд. 

 

Сэсэг минии нүхэрни 

Уран гоѐ хэлэтэй, 

“Дангинаш” болоходоо 

                                     бэрхэ, 

Дорюун бэрхэ басаган. 

 

Сэлмэг нүхэр басагамни  

Сарюун хөөрхэн шарайтай. 

Ехэ шанга хоолойтой, 

Дуу дуулахадаа бэрхэ. 

 

Шүлэг зохѐожо шададаг, 

Уран гоѐор уншадаг. 

Номгон даруу зантай 

Номина гэжэ  нэрэтэйб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Табатайхан Долсоонхой 

Хорѐогой саагуур хэн                                

Тонгойн, тонгойн ябанаб? 

Миисгэй шэнги һэмээхэн 

Гэтэһэндэл алхалнаб? 

Гартаа шулуу баринхай, 

Уралаа таһа хабшанхай 

Табатайхан Долсонхай. 

Хорѐо дээрэнь - шубуухай 

Дуулан,наадан, хүхюутэй 

Хорѐо доро - шулуутай 

Yнөөхи манай шампуухай. 

Гэнтэ борбилоонь шурд гээд, 

Наада хараһандал ниидэшэлэй. 

Бэрхэ харуулшамнай сошод гээд, 

Шабарта халтираад унашалай. 

 

 

Борбилоохон 

Наранһаа эртэ һэрижэ,                    

Намһаа урда бодоно. 

Олоороо обооролдон шууяжа, 

Ёохор наада хэһэншүү. 

 

Борохон шуран борбилоо, 

Байшан гэрэй оройдо, 

Хүхюун гоѐор пишаганажа, 

Хабарые угтан собхорно. 

 

 

Байгаалиин гуйлта 

Хүнүүд! Хайрлыт намайгаа.           

Битнай баһал амитайб.                 

Хурдан сагай хүлгөөндэ 

Ходоро татажа бү хаяыт; 

 

Модонуудыем – баарһадыем 

Хухалжа бү зобоогыт. 

Амитадыем – нүхэдыем 

Алажа бү үсөөрүүлыт. 

 

Хада уулым дэлбэлжэ, 

Хангай баабайем бү айлгыт.                

Эгээл сэсэн үримни,                            

Эхэ байгаалияа абарыш, 

Алтан дэлхэйгээ аршалыш, 

Yри хүүгэдээ харыш!             

 

 

 



 

 

Багшам намдаа хайратай 

Урихан һайхан шарайтай, 

Аажамхан зохидхон зугаатай 

Уужамхан энэ дэлхэй дээрэ 

Багшам намдаа хайратай. 

Сагаан дарын мандалтай 

Сарюун һайхан бодолтой, 

Саг үргэлжэ хүхюутэй 

Багшам намдаа хайратай. 

Эрдэмэй дабаае дабахадам 

Намдаа ходо туһалһан 

Ухаан бодолойм гүнзэгыдэ 

Багшам намдаа хайратай. 

Элдин дэлхэйн эрьелдээ сагта 

Эрдэни мэтэ бадаржа, 

Эхэнэрэй жаргалда хүртөөрэйт, 

Намдаа хайратай багшам. 

 

Эжы 

Эжы... энээхэн гурбан үзэгэй 

Эди шэдинь гайхалтай                            

Алтанхан гурбан үзэгэй 

Арюухан шэдинь гайхалтай. 

 

Эжымни, энээхэн дэлхэй дээрэ 

Эгээл үнэтэйхэн, сэнтэйхэн, 

Ажамидарал үршөөһэн  

Амиды бурхамнилта. 

 

Сэбэр һайхан шарайтай –  

Сэлгеэхэн байдалаймнай шэмэг. 

Сагаахан һайхан сэдьхэлтнай 

Сарюухан замаймни гэрэл. 

 

Дайдын жаргалые үреэнэб, 

Энхэ элүүрые хүсэнэб, 

Доро дохин һүгэдэнэб, 

Дуратайб тандаа, эжымни! 

 

 

Хүн байдаг юм даа…. 

Баян үгытэй хоѐр  

Бахархалдаба юм hэн ха. 

Баяниинь бахархажа, 

Бардамлаба ааб даа. 

Yгытэйнь үбдэг соорхойб 

Гэбэгүйл даа. 

- Баянай саана баян байдаг,- 

                                     гэжэ 

Бардамханаар үгытэйнь 

                               хэлэбэ. 

- Тэрэнииел ойлгуулха гэжэ 



 

 

Тэнэг шамда заажа 

                    hууналби,- гэжэ 

                   баян бажаганаба. 

- Баян гээшэ юуншье 

                юм ааб даа? – гээд. 

                   үгытэйнь асууба.  

- Алта мүнгэ, адууhа 

         малыемни ойлгохоѐо 

                         болѐогши? – 

гэжэ баян бахархаба. 

- Харин үгытэй гээшэ  

      юун бэ? – гэжэ асууба. 

- Yгытэйн саана хүн байдаг 

                            юм лэ даа,- 

гэhэн харюу дуулдаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 


